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A József Attila Városi Könyvtár 2012. február 10-én hirdette meg a „Fel a netre,
öregem!” című online fejtörő játékát. A verseny 10 fordulóból állt, mindegyik
fordulóhoz 12 kérdés tartozott.
A játékot elsősorban a könyvtárunkban felhasználó képzésen részt vett
hallgatóknak szántuk, de természetesen bárki bekapcsolódhatott a feladatok
megoldásába. A közvetlen cél az volt, hogy a képzésen tanultakat a gyakorlatban
alkalmazzák játékos formában, elmélyítve a megszerzett tudást, és persze közben
szórakozzanak, játszva szerezzenek információkat, bővítsék ismereteiket.
A feladatokat a könyvtár honlapjára töltöttük fel, és onnan érték el a játékosok. Az
újabb havi feladatok esetén kaptak egyéni e-mailt is arról, hogy újra elérkezett egy-egy
forduló.
A feladatsorokat úgy állítottam össze, hogy szinte az élet minden területét
felöleljék, legyenek benne kuriózumok, és legyen olyan kérdés is, ami elmélyültebb,
összetettebb böngészést igényeljen, illetve legyen valamilyen aktualitása is. Egy
kérdéshez általában több kiegészítő kisebb kérdés is tartozott, melyek szorosan
kapcsolódtak a fő kérdéshez. Fontosnak tartottam, hogy keressenek képet is a
válaszokhoz, melyet mellékelni, „beilleszteni” kellett az adott kérdés után. Mindig meg
kellett adni az elérési útvonat (web címet) is a megoldáshoz, hiszen ebből láttam, hogy a
kérdéseket valóban az internetről oldották meg.
Néhány példa a kérdésekből:
- A Zalaegerszegen található „Falumúzeum”-nak mi a GPS koordinátája?
- Ki alapította a híres Channel divatházat? Nevéhez fűződik a „haute couture”
kifejezés, valamint a világ egyik leghíresebb parfümje is. Mit jelent a kifejezés és
mi a parfüm neve?
- Hány darab OTP bankhoz tartozó ATM bankautomata található
Zalaegerszegen? Hány eMagyarország pont található Zala megyében?
- Hol találhatók a következő kastélyok: „Hűvös-Erdődy-kastély”, valamint az
1288-ból származó: „castrum Egerwar”. Mellékeljen róluk képet is!
- Az IRSA betűzési rendszer hány betűből és számból áll? Adja meg a következő
hangzók kódszavát: A, B, F, J, S, T, Z
- II. Erzsébet brit királynőnek mi az eredeti neve, mikor és hol koronázták meg?
Ükanyja magyar származású, ki volt ő? 80. születésnapját Windsor
városközpontjában egy nyilvános sétával ünnepelte meg. Miről volt még
nevezetes ez az ünnep?
- A Giallo Granturismo egy színmegnevezés a Maserati autómárka Quattroporte
típusának. Milyen színt jelent ez a név?
- Milyen nap követte 1582. október 4-ét? Miért?
- A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház idén ünnepli fennállásának 30.
évfordulóját. Mikor alakult meg a színház állandó társulata, mikor tartották és
melyik darabbal az első díszbemutatót? Ki volt a színház első és ki a jelenlegi
igazgatója?
- Mi a fafojtó füge trükkje?
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- Ki alkotta meg James Bond 007-es ügynök figuráját, honnan kölcsönözte a
nevét? Sorolja fel, kik alakították a főszereplőt a filmvásznon eddig, keressen
róluk képet is! Hány rész készült a sorozatból, mi az utolsó 2012-ben
bemutatásra kerülő rész címe? Nevezzen meg legalább 3 állandó egyéb szereplőt
is a sorozatból, akik Bond munkatársai!
- Miről nevezetes a Trafalgar Square-en található hatalmas kivilágított fenyőfa?
Milyen menüsorból áll össze a hagyományos karácsonyi ebéd a „Christmas
dinner”?
A pontozást úgy alakítottam ki, hogy külön pontot ért az internetes elérés
megadása, és a jó válaszok is.
A feladatlapok visszaküldésekor egyértelműen felismerhető volt azoknak a
játékosnak a feladatlapja, akik már nálunk szövegszerkesztő képzésen is részt vettek.
Lapjaik jól megszerkesztettek voltak, a beillesztések pontosan a helyükre kerültek, bár
ez nem jelentett plusz pontot, hiszen nem volt kritérium.
Minden egyes alkalommal a havi válaszlevélben kiemeltem a pontos, szép precíz
munkát, dicsértem a teljesítményüket. Úgy gondolom, hogy aki „szép korúként” (a
játékosok túlnyomó részének az életkora hatvan év felett kezdődött) belevág egy ilyen
vetélkedőbe, annak ez nagyon ösztönző lehet a játék során. Néhányuk elárulta: volt
olyan pillanat, amikor nehezen sikerült a feladatokkal megbirkózniuk, és már fel akarták
adni…
Az értékeléskor olyan közeli eredmények születtek, hogy helyezetteket sem
hirdettünk, hanem voltak a jók és a nagyon jók. Az összesen elérhető pontszám 288
pont, a legkevesebb pedig mindösszesen 272 pont volt.
Minden résztvevő emléklapot kapott a sikeres részvételéért, teljesítményéért. A
jutalmak pedig a könyvtár által készített falinaptár, melyen az egyik hónap fotója a
játékosokról készült képmontázs volt – ez örömteli meglepetés volt számukra - továbbá
könyvjelzők, táskák, pólók és ajándékcsomagok voltak.
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Az eredményhirdetést 2012. december 17-én tartottuk, melyet összekötöttük a
Könyvtárosok Karácsonya című rendezvényünkkel, ahol a Várakozás című műsorban
Misurák Tünde, Máriás Zsolt, Kiss Krisztián, Lőrincz Tamás előadásában karácsonyi
dallamok csendültek fel, majd utána süteményes - forralt boros igazi karácsonyi
hangulatot idéző díjátadás következett.
A nagy sikerre való tekintettel a játék 2013-ban is folytatódik!
Végül engedjetek meg néhány személyes hozzászólást idéznem, ami bizonyítja
számomra, számunkra, hogy érdemes időt, energiát fektetni egy ilyen vetélkedő
sorozatba. A megszerzett tudáson túl mindig van emberi, erkölcsi hozadéka is, azok a
mosolyok, amik visszaköszönnek a játékosok szeméből, az az igazi köszönet.
„Mellékelten küldöm a novemberi megfejtéseket. Nagyon izgalmas és hasznos volt
az a vetélkedő sorozat. Köszönöm, hogy ezzel is segítettetek nekünk idősebbeknek
abban, hogy tartalmasabban töltsük napjainkat, elterelődjön a figyelmünk az ilyenkor
szokásos betegségekről… Marika”
„Hát ez nem volt könnyű, de megbirkóztam valahogy vele. Sok szeretettel gondolok
Rád és előre is köszönöm ezt a csodás évet, amikor is sok tudásra, tapasztalatra tettem
szert a Te, ill. a Ti jóvoltotokból. Bízom benne, hogy jövőre lesz folytatás, bár tudom,
hogy iszonyatos munka áll mögötte… sermanerzsi.”
Szekeresné Farkas Matild

A József Attila Városi Könyvtár informatikai táborában résztvevő gyerekek fotó kollázsa
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